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Z znanjem nad krizo, sodelovalno vsi, ki delamo »Za ljudi«.

Znanje je moč. (Francis Bacon)

Vsi ljudje po naravi težijo k znanju. (Aristotel) 

Samo to vem, da nič ne vem. (Sokrat)

To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje. (Isaac Newton) 

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti. (Benjamin Franklin)

Poznamo številne pregovore in reke o znanju, pridobivanju in uporabi znanja, ki nas opo-
gumljajo za soočanje z izzivi časa. Če znanje razumemo kot vrednoto, nam je to lahko na 
družbeni ravni vodilo pri iskanju poti iz krize na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva, vzgoje in izobraževanja, gospodarstva in javne uprave… Nikakor pa ne smemo pre-
zreti in spregledati tudi razumevanje znanja na individualni ravni, torej kako posameznik 
umešča znanje v koncept lastne percepcije kakovosti življenja, tako na osebni, kot na pro-
fesionalni ravni. 

Že drugo leto zapored smo zaradi covid krize na preizkušnji solidarnosti, sožitja, pomo-
či in sodelovanja na ravni družinske dinamike, sosedskih odnosov, prijateljskih povezav, 
skupnostne skrbi in družbene podpore. Isto velja tudi v organizacijah, v katerih smo za-
posleni, in v katerih so zaradi omejitvenih ukrepov skrčeni programi izobraževanja in uspo-
sabljanja, se izvajajo bodisi na daljavo ali pa so morda celo zamrli. Pogosto so bili prav ti 
programi priložnost za druženje in medsebojne učne interakcije med sodelavci. 

Na Socialni zbornici Slovenije smo se v preteklem letu prilagajali novim izobraževalnim in 
učnim okoliščinam. Naša izobraževanja in usposabljanja, smo odgovorno in zavzeto izvajali 
v prizadevanju za vaš strokovni napredek in razvoj ključnih poklicnih kompetenc. Še toliko 
bolj z zavedanjem o zagotavljanju kakovosti storitev in programov za vaše uporabnice in 
uporabnike. 

Leto 2022 je tudi za zbornico leto sprememb, saj bomo po volitvah stopili v novo mandatno 
obdobje, ko bomo prav gotovo skupaj zarisali nove smeri izobraževalne politike Socialne 
zbornice Slovenije, ki bo plod tesnejšega sodelovanja in povezovanja vodstva, strokovne 
službe in organov zbornice na eni strani z članicami in člani zbornice na drugi strani. To 
pa bo možno le s skupno opredelitvijo nove izobraževalne vizije zbornice, ki bo sledila 
potrebam časa in okolja. 

Poglobljeno premislimo zgornje pregovore in reke. Naredimo lastno refleksijo izobraževal-
nih motivov, učnih želja in potreb po usposabljanju. Poiščimo in izberimo izobraževalne 
programe in usposabljanja zbornice, ki nas bodo bodisi strokovno podprli ali opolnomočili 
za osebno klenost. V družbi znanja je to izziv zame, skupaj s sodelavci ali prijatelji, izziv za 
našo skupnost in družbo. 

Zaželimo si dobrega znanja, strokovnih veščin in kompetentnosti. V letu 2022 več kot v letu 
poprej, več kot v desetletju poprej…Več in več… Presegajmo današnje znanje in soustvar-
jajmo jutrišnje znanje za družbo blaginje.

 

 Vilko Kolbl, mag. 
generalni sekretar



6

 

MOJ IZOBRAŽEVALNI URNIK  
V LETU 2022
Še dodatni izobraževalni navdih – spoznajte, kako so nastala stara slovenska 
poimenovanja mesecev. Morda boste našli kakšno asociacijo tudi z vašimi 
izobraževalnimi motivi. 

Moj opomnik izbranih programov 
usposabljanj in izobraževanj

1 Januar – prosinec 
Prosinec povezujemo s "prosi proso" 
v lačnih zimskih mesecih, polnih 
želja po prosu, ki je bil z obiljem 
svojih zrn simbol blaginje. 

"želja po znanju"

2 Februar – svečan 
Svečan povezujemo s "svečo" iz 
voska ali ledu, za kateri je pravi 
čas v mrzlem in hladnem zimskem 
mesecu. 

"učenje ob sveči"

3 Marec – sušec 
Sušec je čas, ko zemlja pije 
snežnico, se začne sušiti in se 
pripravljati na pomladno rast. 

"strokovna rast"

4 April – mali traven 
Mali traven govori o mladem, 
nizkem in novem zelenju na poljih, 
travnikih in gozdovih. 

"nove veščine"

5 Maj – veliki traven 
Veliki traven je mesec bujne 
pomladne rasti in rodovitnosti z 
visoko travo in rastjem. 

"uspešnost z znanjem"
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6 Junij – rožnik 
Rožnik označuj mesec, ko polja in 
travniki dehtijo od tisočerih rož. 

"opolnomočenost s kompetencami"

7 Julij – mali srpan 
Mali srpan je poletni mesec, ko se je 
nekoč za slovenskega kmeta začela 
žetev s srpom. 

"uspehi v delovnem okolju"

8 Avgust – veliki srpan 
Veliki srpan je bil čas velike košnje 
po vseh slovenskih pokrajinah. 

"strokovne zmage"

9 September – kimavec 
Kimavec je dobil ime po sadju, ki 
je v tem jesenskem mesecu zrelo in 
"kima" na vejah sadnih dreves. 

"strokovna zrelost"

10 Oktober – vinotok 
Vinotok je za slovenskega 
vinogradnika mesec, ko "vino teče" 
v sode v času vesele trgatve. 

"pretok znanja"

11 November – listopad 
Listopad je mesec, ko se narava 
počasi pripravlja na zimski počitek 
in listje pada z dreves. 

"sledi uspehov v prostoru"

12 December – gruden 
Gruden zaznamujejo prazna polja 
in zemlja zmrzuje v "grude", ki ležijo 
po polju. 

"izpolnjene vse izobraževalne potrebe"





I. del 
 

PROGRAMI USPOSABLJANJ 
IN IZOBRAŽEVANJ 

IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
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LOKACIJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA  
SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

1 Dostop z AC (avtoceste)
Izobraževalni center se nahaja ob t.i. južni ljubljanski obvoznici oz. v samem naku-
povalnem središču na Rudniku, tik ob hipermarketu E. Leclerc in v bližini trgovskega 
centra Supernova.

a) Dostop s štajerskega oz. dolenjskega AC kraka
Pri vožnji po AC iz smeri Maribora oz. Novega mesta proti Kopru bodite pozorni na 
izvoz Lj – jug (izvoz št. 32). Ko zapustite AC, sledite označbi nakupovalno središče 
Rudnik (naravnost čez semaforizirano križišče) mimo podjetja Viator&Vektor. V kro-
žišču, tik pred nakupovalnim centrom E. Leclerc, zavijete prvi izvoz desno ter nato v 
naslednjem križišču levo in takoj nato desno na parkirišče pred stavbo C, v kateri se 
v drugem nadstropju nahajajo prostori Izobraževalnega centra.
b) Dostop s primorskega oz. gorenjskega AC kraka
Pri vožnji po AC iz smeri Kopra oz. Kranja proti Novemu mestu bodite pozorni na 
izvoz Lj – Rudnik, Industrijska cona (izvoz št. 33). Ko zapustite AC, sledite označbi 
nakupovalno središče Rudnik, kjer v križišču zavijete desno čez AC nadvoz. V nas-
lednjem križišču zavijete zopet desno na Peruzzijevo ulico, se držite smeri skrajno 
desno cca. 1,7 km (na levi strani mimo McDonaldsa, MOL-a, Obija …), naravnost skozi 
krožišče in nato v križišču, za trgovskim centrom E. Leclerc, zavijete levo in takoj za-
tem na desno na parkirišče pred stavbo C, v kateri se v drugem nadstropju nahajajo 
prostori Izobraževalnega centra.

2 Dostop iz centra Ljubljane
Iz centra Ljubljane je najenostavnejši dostop do Izobraževalnega centra po Dolenjski 
cesti, torej v smeri proti Škofljici. Na Dolenjski cesti, v križišču pred trgovino Hofer, 
zavijete desno, peljete čez železniške tire in nato v prvem križišču zavijete levo. V nas-
lednjem križišču zavijete desno, peljete ob Supernovi in za trgovino E. Leclerc do kon-
ca ulice in zavijete levo na parkirišče pred stavbo C, v kateri se v drugem nadstropju 
nahajajo prostori Izobraževalnega centra. Do nakupovalnega središča Rudnik, kjer se 
nahaja Izobraževalni center Socialne zbornice Slovenije, se lahko pripeljete tudi z av-
tobusom Ljubljanskega mestnega potniškega prometa, mestno avtobusno linijo št. 27.

Socialna zbornica Slovenije 
Izobraževalni center 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 292 73 17, 01 292 73 10 

E-pošta: ic@szslo.si  
Spletna stran: www.szslo.si
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Januar 

DOGODEK

1 SO NOVO LETO 
2 NE NOVO LETO 
3 PO
4 TO
5 SR
6 ČE
7 PE
8 SO
9 NE
10 PO
11 TO
12 SR
13 ČE KRIZNE INTERVENCIJE – MODEL POZITIVNEGA VEDENJSKEGA  

PRISTOPA PRI DELU Z AGRESIVNIMI STRANKAMI
14 PE
15 SO
16 NE
17 PO
18 TO
19 SR
20 ČE OSEBNA ASISTENCA 
21 PE
22 SO
23 NE
24 PO
25 TO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
26 SR PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
27 ČE
28 PE
29 SO
30 NE
31 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
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Krizne intervencije – Model pozitivnega 
vedenjskega pristopa pri delu z agresivnimi 
strankami 

Udeleženci
Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki delujejo na področju socialnega varstva, 
zdravstva, šolstva, policije in imajo izkušnjo z agresivnim vedenjem na delovnem mes-
tu.

Izvajalka
dr. Vesna MEJAK, univ. dipl. soc. del., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Cen-
ter za zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog

Vsebina
Strokovno osebje je pogosto izpostavljeno različnim oblikam nasilja. Posledice se ka-
žejo na vseh življenjskih področjih, ter na odnosu med osebjem in uporabniki storitev. 
Krizne intervencije oziroma deeskalacijske tehnike se priporočajo kot prvi odziv na 
agresivno oziroma napadalno vedenje.
Model pozitivnega vedenjskega pristopa predstavlja nabor metod, namenjenih ob-
vladovanju jeze, agitacije in agresivnega vedenja. Je proces, ki temelji na trenutni 
situaciji, posameznikovih potrebah in značilnostih. Gre za spekter intervencij, ki so 
suportivne in spodbujajo avtonomijo stranke, do takih, ki so bolj omejujoče in so 
povezane z mejami in pravili. Cilj deeskalacije je umiriti stranko in pridobiti njeno 
sodelovanje. Pri tem je pomembno, da vzpostavimo terapevtski odnos in pridobimo 
zaupanje stranke oziroma, da preprečimo hujše agresivno vedenje. 

Datum izvedbe Trajanje

13. januar 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke



14

 

Osebna asistenca

Udeleženci
Seminar je namenjen izvajalcem osebne asistence, osebnim asistentom in vsem osta-
lim, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z oviro oz. jih področje zanima.

Izvajalki
Katrin MODIC, Elena PEČARIČ, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 

Vsebina
Udeleženci bodo pridobili znanje o razlikah med samostojnim in neodvisnim življenjem, 
načelih neodvisnega življenja, ovirah za neodvisno življenje, razlikah v dojemanju upo-
rabnika po medicinskem in socialnem modelu, razlikah med osebno asistenco in sto-
ritvami, ki uporabniku ne omogočajo neodvisnega življenja, pravicah in obveznostih 
uporabnika, osebnega asistenta in izvajalca osebne asistence ter koordinatorja osebne 
asistence na CSD, o principih usposabljanja osebnega asistenta, značilnostih odnosa 
med uporabnikom in asistentom, ki omogoča neodvisno življenje, načinih za učinkovito 
postavljanje meje, specifikah upravljanja in izvajanja osebne asistence, ko uporabnik 
živi z drugimi člani družine ali skupnega gospodinjstva ter identificiranju in iskanju mo-
žnih rešitev za izzive pri izvajanju osebne asistence.

Datum izvedbe Trajanje

20. januar 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Priprava na strokovni izpit s področja 
socialnega varstva

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, 
ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na 
tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo 
dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Izvajalci
Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Valerija LEKIĆ POLJŠAK (Dom 
starejših občanov Črnomelj), dr. Barbara GRINTAL (GeRI, Domžale), dr. Metka NOVAK (CUDV Dra-
ga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, 
enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI 
(Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki. 

Vsebina
Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato 
ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih orga-
nizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja 
zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji 
so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili 
številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna 
in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem 
varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev in-
stitucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazen-
sko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev za-
konske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. Udeležence bomo seznanili 
tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, 
z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru semi-
narja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, 
ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri 
izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega 
izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobi-
li veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter 
osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel 
tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo pre-
jeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

Datum izvedbe Trajanje

25., 26. in 31. januar 2022 21 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka



16

 

Februar 

DOGODEK
1 TO
2 SR
3 ČE V PRIMEŽU STALNOSTI IN SPREMEMB 
4 PE
5 SO
6 NE
7 PO
8 TO PREŠERNOV DAN 
9 SR
10 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA MEDIACIJA – UČINKOVITE 

TEHNIKE ZA PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV TER OSEBNO 
RAST V KOMUNIKACIJI – MODUL I. (str. 60-62)

11 PE
12 SO
13 NE
14 PO
15 TO MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA MEDIACIJA – UČINKOVITE 

TEHNIKE ZA PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV TER OSEBNO 
RAST V KOMUNIKACIJI – MODUL II. (str. 60-62)

16 SR
17 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA MEDIACIJA – UČINKOVITE 

TEHNIKE ZA PREPREČEVANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV TER OSEBNO 
RAST V KOMUNIKACIJI – MODUL II. (str. 60-62)

18 PE
19 SO
20 NE
21 PO
22 TO IZVAJANJE UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU 
23 SR
24 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: IZZIVI PRI UPRAVLJANJU IN 

IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE – MODUL I. (str. 56, 57) 
25 PE
26 SO
27 NE
28 PO
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V primežu stalnosti in sprememb 

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja idr. zainteresiranim. 

Izvajalka
Neli PAVLIN BORIĆ, Tretji prostor, Neli Pavlin Borić, s.p.

Vsebina 
Živimo v času večjih in manjših sprememb. Obenem smo lahko pri istem delodajalcu 
že vrsto let. Ohranjati visoko raven zavzetosti, motivacije in odgovornosti v razmerah 
sprememb in stalnosti je za mnoge velik izziv. 
Teme delavnice: 

• Vpliv naših prepričanj na napetost, ki jo doživljamo tako ob spremembah 
kot tudi ob stalnosti. 

• Razvijanje podpornih prepričanj in opuščanje omejujočih. 

• Kako vplivata motivacija in optimizem na sprejemanje naše realnosti? 

• Za prevzemanje odgovornosti na vseh področjih življenja je ključno, da 
ozavestimo, na kaj imamo vpliv in na kaj ga nimamo. 

• Kako lahko stalnost obrnemo v svoj prid in jo izkoristimo za napredek? 

• Pasti »varne« cone udobja. 
 
Ozavestili bomo, kaj se navadno zgodi, ko se v določeni situaciji preveč »udomačimo« 
in se navadimo na status quo. Preverili bomo, kako lahko poskrbimo za ohranjanje 
delovne vneme in motivacije v vseh življenjskih situacijah

Datum izvedbe Trajanje

3. februar 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Izvajanje uredbe o upravnem poslovanju 

Udeleženci
Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem, saj so uredbo o upravnem poslova-
nju (v nadaljevanju uredba) dolžni spoštovati vsi javni uslužbenci.

Izvajalec
Sašo NORČIČ, univ. dipl. prav., načelnik Upravne enote Gornja Radgona

Vsebina
Cilj seminarja je osvežiti in udeležence seznaniti s pravili upravnega poslovanja ter 
povezati teoretična izhodišča uredbe s praktičnimi primeri. Seminar bo ponujal pre-
gled splošnih določb in poslovanja in zagotavljanja javnosti dela. Poudarki v tem 
delu: zagotavljanje splošnih informacij, zagotavljanje javnosti dela, uradni elektron-
ski naslov organa, zagotavljanje odzivnosti, poslovanje s strankami, portal e – uprava, 
enotni kontaktni center in poslovni čas ter uradne ure. Pri upravljanju dokumentarne-
ga gradiva se bodo udeleženci seznanili s pošto, klasificiranjem dokumentov, signira-
njem zadev, evidenco dokumentarnega gradiva, evidentiranjem zadev in dokumentov, 
pripravo dokumentov, odpremo dokumentarnega gradiva in zbirko in hramba doku-
mentarnega gradiva. Govorili bomo tudi o posebnih primerih krajevne pristojnosti ter 
uradnih dejanjih kot so vročanje, pridobivanje in posredovanje podatkov, upravna 
overitev in elektronske vloge brez e – podpisa ter zagotavljanju varnosti.

Datum izvedbe Trajanje

22. februar 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Marec 

DOGODEK
1 TO
2 SR
3 ČE
4 PE
5 SO
6 NE
7 PO
8 TO SEMINAR ZA ZAPOSLENE NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN 

DRUŽINSKIH PREJEMKOV – 1. IZVEDBA
9 SR
10 ČE
11 PE
12 SO
13 NE
14 PO
15 TO SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE STAROSTNIKOV V ČASU PANDEMIJE COVID-19 
16 SR
17 ČE VEŠČINE RETORIKE TER TRENING JAVNEGA GOVORJENJA IN NASTOPANJA 
18 PE
19 SO
20 NE
21 PO
22 TO
23 SR
24 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: IZZIVI PRI UPRAVLJANJU IN 

IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE – MODUL II. (str. 56, 57)
25 PE
26 SO
27 NE
28 PO
29 TO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
30 SR PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
31 ČE
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Seminar za zaposlene na področju 
starševskega varstva in družinskih prejemkov 
– 1. izvedba

Udeleženci
Seminar bomo v letu 2022 izvedli dvakrat, in sicer v marcu in oktobru. Namenjen je 
strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, ki delajo na področju starševskega 
varstva in družinskih prejemkov. 

Izvajalki
Nataša JAMNIK in Urška TRTNIK, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, predstavnik/predstavnica Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije

Vsebina
Na seminarju bomo predstavili aktualne novosti s področja pravic iz zavarovanja za 
starševsko varstvo in družinskih prejemkov. Podrobneje bodo predstavljene pravice, 
kjer je prišlo do novosti ter načrtovane spremembe pri posameznih pravicah. Pred-
stavljena bo tudi aktualna sodna praksa. Del seminarja bo namenjen reševanju naj-
pogostejših problemov in vprašanj, ki se pojavljajo pri delu centrov za socialno delo.
V drugem delu seminarja bo predstavljen računalniški sistem, ki se na ZPIZ uporablja 
za obravnavo obrazcev M4. V zaključni diskusiji bomo raziskali možnosti za nadgra-
dnjo sistema in direkten prenos podatkov. 
 

Datum izvedbe Trajanje

8. marec 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Skrb za duševno zdravje starostnikov v času 
pandemije COVID-19

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim v domovih za starejše in ostalim, ki se srečujejo z 
osebami z demenco. 

Izvajalka
Asist. dr. Polona RUS PRELOG, dr. med., spec. psih., Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljubljana

Vsebina
Pandemija COVID-19 je pomembno posegla v vsakdan ljudi, ki živijo z demenco. Bo-
lezen COVID-19 spremljajo sistemski in nevropsihiatrični simptomi. Ljudje z demen-
co so krhki, odvisni od drugih, potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih ter 
dobro postdiagnostično podporo. Omejitev gibanja in socialna izolacija predstavlja 
pomembno oviro in stres in je povezana s številnimi tveganji za telesno in psihično 
zbolevnost bolnikov z demenco in tudi njihovih najbližjih. V obdobju po pandemiji 
bo bistvena ocena učinkov oz. posledic za duševno stanje starostnikov z demenco in 
priprava strategij za obravnavo. Nujno je zagotovljati oskrbo, dobro počutje in kako-
vost življenja zmanjšati breme oskrbe pri negovalcih. Delavnica bo naslovila nekatere 
novejše in praktične rešitve in pristope ob prilagoditvi na pandemijo.

Datum izvedbe Trajanje

15. marec 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Veščine retorike ter trening javnega 
govorjenja in nastopanja 

Udeleženci
Seminar je namenjen vsem, ki želite izboljšati svoje sposobnosti nastopanja in javne-
ga govorjenja. 

Izvajalec
Dr. Zdravko ZUPANČIČ, pisatelj, predavatelj, učitelj retorike s sodelavci, Šola retorike 
d.o.o.

Vsebina
Na seminarju na temo »Veščine retorike in trening javnega govorjenja in nastopanja« 
bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja: 

• Kako se dobro pripraviti na kakršenkoli govorni nastop pred poslušalstvom 
(komu bom govoril, zakaj bom govoril, kako bom govoril…?)

• Kako govoriti jasno, razločno, čisto, prijetno, s poudarki, spontano govorico 
telesa, z vključevanjem humorja in izločanjem mašil?

• Kako si pridobiti zaupanje svojih poslušalcev in kako pritegniti njihovo 
pozornost?

• Kako se napolniti z govorno močjo ter postati vzdržljiv govorec in pogajalec? 

• Kako postati gospodar časa svojega govornega nastopa?

• Kako obvladati temo, neugodje in druge težave pri izpostavitvah in javnemu 
nastopanju?

• Kako voditi sestanek, srečanje, posvet, razpravo?

• Kako nagovoriti skupino, jo spretno voditi in prepričati?

• Kako nadgraditi veščino uporabe računalniških projekcij in se izogniti branju 
slajdov?

Trdo delo pri »vadbi in treningih« bosta lajšala sproščenost in humor. 

Datum izvedbe Trajanje

17. marec 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Priprava na strokovni izpit s področja 
socialnega varstva

Udeleženci 
Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, 
ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na 
tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo 
dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Izvajalci 
Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Valerija LEKIĆ POLJŠAK (Dom 
starejših občanov Črnomelj), dr. Barbara GRINTAL (GeRI, Domžale), dr. Metka NOVAK (CUDV Dra-
ga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, 
enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI 
(Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki. 

Vsebina 
Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato 
ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih orga-
nizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja 
zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji 
so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili 
številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna 
in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem 
varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev in-
stitucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazen-
sko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev za-
konske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. Udeležence bomo seznanili 
tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, 
z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru semi-
narja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, 
ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri 
izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega 
izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobi-
li veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter 
osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel 
tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo pre-
jeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

Datum izvedbe Trajanje

29., 30. marec in 4. april 2022 21 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka
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April 

DOGODEK
1 PE
2 SO
3 NE
4 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
5 TO VODENJE KOLEKTIVOV Z MEDGENERACIJSKIMI RAZLIKAMI
6 SR
7 ČE OSEBNOSTNE MOTNJE IN PRIDRUŽENE DUŠEVNE MOTNJE 
8 PE
9 SO

10 NE
11 PO
12 TO SAMOMORILNOST – PREPOZNATI, UKREPATI, RAVNATI PREVENTIVNO 
13 SR
14 ČE
15 PE
16 SO
17 NE VELIKONOČNA NEDELJA 
18 PO VELIKONOČNI PONEDELJEK 
19 TO
20 SR
21 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: IZZIVI PRI UPRAVLJANJU IN 

IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE – MODUL III. (str. 56, 57)
22 PE
23 SO
24 NE
25 PO
26 TO ČUSTVENI ALI PRIKRITI INCEST – UJETOST V ODNOSIH S STARŠI
27 SR DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
28 ČE
29 PE
30 SO
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Vodenje kolektivov z medgeneracijskimi 
razlikami

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva in pravosodja.

Izvajalka
Mag. Franka BERTONCELJ, univ. dipl. psih., EGOFORMA 

Vsebina
Generacijske razlike na delovnem mestu se kažejo predvsem v različnih vrednotah in 
načinu dela in lahko predstavljajo ovire pri delu in komunikaciji. Medgeneracijsko so-
delovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo zna-
nja in izkušenj na področju dela ter kolegialno pomoč med sodelavci. Kako to doseči? 
Na seminarju bomo izpostavili težave, ki se zaradi generacijskih razlik pojavijo pri 
delu, spoznali podobnosti in razlike v odnosu do avtoritete, v motivaciji, željah glede 
delovnega okolja, napredovanja, učenja,… predstavili kako ravnati, da bo sodelovanje 
generacij učinkovito ter osvetlili priporočila za motiviranje generacije veteranov, otrok 
blaginje, generacije X, Y in Z. 

Datum izvedbe Trajanje

5. april 2022 5 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Osebnostne motnje in pridružene duševne 
motnje 

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, zdravstva in osta-
lim, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z različnimi duševnimi motnjami. 

Izvajalka
Prof. dr. Mojca Zvezdana DERNOVŠEK, dr. med., spec. psihiater, Zdravstveni dom Sevni-
ca, Inštitut Karakter s sodelavci 

Vsebina 
Duševne motnje delimo na blažje in hujše, ljudje pa imajo najraznovrstnejše težave, 
ne glede na diagnozo. Na izobraževanju bomo pregledali nekaj najpogostejših dušev-
nih motenj in kombinacij duševnih motenj ter opredelili, kakšni so najboljši pristopi 
za delo v različnih službah, saj strokovnjaki vstopajo v podporo teh ljudi v stanju 
akutno izražene simptomatike in v času, ko se je motnja že umaknila, ostale pa so 
posledice. Obravnavali bomo shizofrenijo, bipolarno motnjo razpoloženja, depresijo, 
nekatere anksiozne motnje, poudarek pa bo na osebnostnih motnjah. 

Datum izvedbe Trajanje

7. april 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Samomorilnost – prepoznati, ukrepati, ravnati 
preventivno

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega 
varstva, zdravstva, šolstva in pravosodja. 

Izvajalka
Dr. Vita POŠTUVAN, univ. dipl. psih., namestnica vodje Slovenskega centra za prepre-
čevanje samomora in vodja klinično – raziskovalnega dela, predstavnica Slovenije pri 
Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Slovenijo predstavlja v Odboru za eti-
ko in Odboru za preventivo in intervencije v zvezi psiholoških združenj. Je pripadnica 
Državne enote za psihološko pomoč Uprave RS za zaščito in reševanje. Izvaja sveto-
vanja v okviru Psihološke svetovalnice ŠOUM in na čuječnosti temelječo kognitivno 
terapijo – predvsem v okviru Programov NARA. Je predavateljica na UP FAMNIT in UM. 

Vsebina
Prepoznava samomorilnega vedenja je ključna, če želimo osebi v stiski pravočasno 
ponuditi pomoč in preprečiti smrt. Vendar je znake samomorilnega vedenja včasih 
težko prepoznati. Poleg tega se ob prepoznavi stisk pogosto sprašujemo, kako jih na-
govoriti in kako spregovoriti o samomoru. Skrbi nas lahko tudi, kako ravnati, če je nek-
do res samomorilno ogrožen. Ob tem lahko občutimo tudi veliko neugodnih čustev. 
Za bolj učinkovit pristop je ključna priprava na take situacije, čemur bomo namenili 
pozornost na izobraževanju. 

Datum izvedbe Trajanje

12. april 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Čustveni incest – ujetost v odnosih s starši

Udeleženci
Predavanje je namenjeno strokovnjakom, ki se želijo pobliže spoznati s fenomenom 
čustvenega incesta in pridobiti poglobljeno znanje o delu z osebami s tovrstno težavo.

Izvajalec
Peter TOPIĆ, Inštitut za zasvojenosti in travme

Vsebina
Otroci ne upravljajo sami s svojim življenjem, vloga staršev je pri njihovem odrašča-
nju in razvoju ključna. Nobenega privilegija ni v tem, da otrok postane zaupnik ali 
nadomestni partner enega od staršev, saj mu je s tem onemogočeno, da bi v resnici 
odrasel v avtonomno osebo. V takem odnosu, ki postane vir zmedenosti in naraščajo-
čega besa, je otrok oropan otroštva, počuti se izkoriščenega in ujetega. Ko odrastejo, 
ti otroci idealizirajo svoje starše, da bi tako v sebi prikrili bolečino zanemarjenega in 
izkoriščenega otroka, saj biti staršev nadomestni partner pomeni biti žrtev prikritega 
incesta. Pogosto razvijejo nerealno predstavo o tem, kaj partnerski odnosi so in kaj 
jim v življenju lahko ponudijo. Kot posledica izkušenj v otroštvu se žrtve čustvenega 
incesta tudi v odraslosti spopadajo s krivdo, sramujejo se svojih legitimnih potreb po 
zdravi odvisnosti od drugih ljudi in so žrtve neizpolnjujočih intimnih ter seksualnih 
odnosov.
Predavanje je namenjeno strokovnjakom, ki si želijo pobliže spoznati s fenomenom 
čustvenega incesta in pridobiti poglobljeno znanja o delu z osebami s tovrstno težavo. 

Datum izvedbe Trajanje

26. april 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke



28

 

Maj 

DOGODEK
1 NE PRAZNIK DELA 
2 PO PRAZNIK DELA
3 TO
4 SR
5 ČE
6 PE
7 SO
8 NE
9 PO
10 TO MOTNJE HRANJENJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 
11 SR
12 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: STIKI POD NADZOROM – 

MODUL I. (str. 58, 59) 
13 PE
14 SO
15 NE
16 PO
17 TO
18 SR
19 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: IZZIVI PRI UPRAVLJANJU IN 

IZVAJANJU OSEBNE ASISTENCE – MODUL IV. (str. 56, 57)
20 PE
21 SO
22 NE
23 PO
24 TO PREPREČEVANJE IN SOOČANJE Z ANKSIOZNO IN PANIČNO MOTNJO PRI 

OTROCIH, MLADOSTNIKIH IN ODRASLIH 
25 SR
26 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: STIKI POD NADZOROM – 

MODUL II. (str. 58, 59)
27 PE
28 SO
29 NE
30 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
31 TO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
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Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva, predvsem pa tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z otroci 
in mladostniki. 

Izvajalka
Dr. Marija ANDERLUH, Univerzitetni klinični center, Andreja MODRIN ŠVAB, univ. dipl. 
psih.

Vsebina
Motnje hranjenja so v porastu, segajo v vedno nižjo starost, veljajo za tretjo najpogo-
stejšo kronično duševno motnjo pri mladostnikih. V času kovid epidemije opažamo v 
svetovalnici za motnje hranjenja porast napotitev in klicev za 30%, posebno pri mla-
dostnicah v starosti od 13 do 18 let. 
Motnje hranjenja so značilne predvsem za uspešne učenke, ki imajo do sebe visoke 
zahteve, stremijo k popolnosti, v otroštvu so veljale za pridne punčke. V mladostni-
škem obdobju s pomočjo motnje hranjenja poskušajo vzpostaviti kontrolo nad življe-
njem, sabo, telesom in hrano, da bi v sebi zmanjšale stisko, ki jo doživljajo na mostu 
mladostništva, ki jih pelje iz otroštva v odraslost.
Na seminarju boste: 

• osvojili razlikovanje med motnjami prehranjevanja (ki so med mladostniki 
širše razširjene) in motnjami hranjenja (ki jih je manj in veljajo za duševne 
motnje s kompleksnim ozadjem)

• spoznali pomen preventive in varovalne dejavnike

• spoznali prve znake motenj hranjenja in dejavnike tveganja 

• dobili vpogled v široko sodobno paleto oblik MH med mladimi (spregledane 
oblike!) in

• spoznali celosten pristop pri okrevanju od motenj hranjenja skozi izkušnje 
in primere dobre prakse.

V prvem delu seminarja bo poudarek predvsem na zdravstvenem vidiku motenj hra-
njenja pri otrocih in mladostnikih, v drugem pa na socialnem vidiku. Poudarek bo na 
izkušnjah iz prakse dela. 

Datum izvedbe Trajanje

10. maj 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Preprečevanje in soočanje z anksiozno in 
panično motnjo pri otrocih, mladostnikih in 
odraslih

Udeleženci
Predavanje je namenjeno strokovnjakom, ki se želijo pobliže spoznati s fenomenom 
čustvenega incesta in pridobiti poglobljeno znanje o delu z osebami s tovrstno težavo.

Izvajalka
Maja HARTMAN, univ. dipl. soc. del., specializantka psihoterapije otrok in mladostni-
kov, Brainspotting terapevtka – terapevtka za predelavo travm in šolska svetovalna 
delavka, Zavod ZATIS

Vsebina
Na seminarju bodo predstavljeni najnovejši učinkoviti pristopi za zdravljenje in 
preprečevanje anksiozne in panične motnje ter ohranjanju stabilnosti strokovnih de-
lavcev in terapevtov.
Metode in tehnike, ki bodo predstavljene na seminarju niso primerne le za zdravljenje 
anksiozne in panične motnje ampak tudi za zdravljenje socialne anksioznosti, depre-
sij, OKM, fobij, motnje hranjenja, primerne so tudi za dvig kvalitete življenja, prepre-
čevanja odvisnosti, pripomorejo pa tudi k stabilnosti terapevtov, ki delajo z ljudmi, ki 
trpijo za duševnimi motnjami.
Teme seminarja:

Uvod, opredelitev pojmov in prepoznavanje anksioznih motenj, panične motnje, vzro-
ki za nastanek anksiozne in panične motnje, prepoznavanje miselnih procesov; Teore-
tična izhodišča: Delovanje možganov, miselni proces in vzpostavitev in spreminjanje 
nevronskih povezav; Predstavitev primera dela z mladostnikom / dijakom – primer 
dobre prakse zdravljenja anksiozne in panične motnje; Metode in tehnike za prepre-
čevanje, obvladovanje in zdravljenje paničnih napadov in anksioznosti; Pomoč pri 
aktivnem paničnem napadu, kako preprečimo panični napad (ali tesnobnost), pre-
magovanje fobij, tehnike za dvig samozavesti in samopodobe, prepoznavanje in spre-
minjanje prepričanj, pozitivna generalizacija, vzdrževanje pozitivnega fokusa, vzpo-
stavitev novih nevronskih povezav, primerni načini sproščanja, soočanje s strahovi, 
premagovanje travmatskih dogodkov…; Vaje (prenos v prakso). Udeleženci se bodo 
na seminarju sprehodili tudi skozi lasten terapevtski proces in se hkrati naučili kako 
ohranjati stabilnost pri delu z otroci, mladostniki in odraslimi z duševnimi motnjami.

Datum izvedbe Trajanje

24. maj 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Priprava na strokovni izpit s področja 
socialnega varstva

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, 
ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na 
tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo 
dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Izvajalci
Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Valerija LEKIĆ POLJŠAK (Dom 
starejših občanov Črnomelj), dr. Barbara GRINTAL (GeRI, Domžale), dr. Metka NOVAK (CUDV Dra-
ga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, 
enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI 
(Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki. 

Vsebina
Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato 
ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih orga-
nizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja 
zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji 
so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili 
številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna 
in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem 
varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev in-
stitucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazen-
sko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev za-
konske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. Udeležence bomo seznanili 
tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, 
z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru semi-
narja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, 
ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri 
izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega 
izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobi-
li veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter 
osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel 
tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo pre-
jeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

Datum izvedbe Trajanje

30. in 31. maj in 6. junij 2022 21 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka
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Junij 

DOGODEK
1 SR
2 ČE
3 PE
4 SO
5 NE
6 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
7 TO MIGRACIJE IN INTEGRACIJA/VKLJUČEVANJE V DRUŽBO 
8 SR
9 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: STIKI POD NADZOROM – 

MODUL III. (str. 58, 59)
10 PE
11 SO
12 NE
13 PO
14 TO DELO S POVZROČITELJI NASILJA 
15 SR
16 ČE KAKO UMIRITI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI (DELAVNICA 

ČUJEČNOSTI)
17 PE
18 SO
19 NE
20 PO
21 TO
22 SR
23 ČE
24 PE
25 SO DAN DRŽAVNOSTI 
26 NE
27 PO
28 TO
29 SR
30 ČE



34

 

Migracije in integracija/vključevanje v družbo

Udeleženci
Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem in sodelavcem, ki se pri svojem delu 
soočajo z ljudmi z migrantsko oz. begunsko izkušnjo (tujci, prosilci za mednarodno 
zaščito, osebami z mednarodno zaščito in njihovimi družinskimi člani). 

Izvajalec
Dr. Franci JAZBEC, Društvo ODNOS, predstavnik/predstavnica Urada Vlade RS za oskr-
bo in integracijo migrantov.

Vsebina
Delo s tujci, prosilci za mednarodno zaščito, osebami z mednarodno zaščito in nji-
hovimi družinskimi člani (tudi družinami z otroki, mladoletniki brez spremstva), ki 
prihajajo iz različnih držav, je kompleksno, občutljivo in zahteva refleksijo, spozna-
vanje in upoštevanje vzrokov in posledic migracij, položaja in potreb ljudi, kulturnih 
razlik in podobnosti, različnih perspektiv, zakonodaje (pravic, dolžnosti, postopkov), 
družbenih podsistemov in ustreznih, skupnostnih pristopov pri podpori in pomoči. V 
okviru seminarja bomo spoznavali pojme, obseg, različne vzroke in posledice migra-
cij ljudi na globalni ravni in v Sloveniji, ključne dokumente ter zakonodajo (pravice, 
dolžnosti) in ustrezne pristope pri integraciji/vključevanju tujcev, prosilcev za med-
narodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter družinskih članov v Slove-
niji. Udeleženci bodo spoznali in reflektirali tudi vlogo in pristojnosti različnih javnih 
ustanov oz. podsistemov (status, nastanitev, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, 
usposabljanje, delo oz. zaposlovanje) ter civilnodružbenih, nevladnih, humanitarnih, 
medvladnih in mednarodnih organizacij. Posebej bodo na primerih prikazani in refle-
ktirani praktični vidiki in izzivi, ovire, dobre prakse ter pristopi pri delu s tujci, prosilci 
za mednarodno zaščito, osebami z mednarodno zaščito in njihovimi družinskimi člani. 
Cilji:

Udeleženci dobijo ustrezne informacije in možnost refleksije o različnih vidikih, ob-
segu, vzrokih in posledicah migracij ljudi na globalni ravni in v Sloveniji, Spoznajo in 
reflektirajo položaj, pravice in dolžnosti tujcev, prosilcev za mednarodno zaščito, oseb 
z mednarodno zaščito in njihovih družinskih članov v Sloveniji, Spoznajo vlogo različ-
nih akterjev oz. organizacij, pomen sodelovanja, izzive, ovire, pristope, dobre prakse 
podpore in pomoči, medkulturne mediacije na področju integracije oz. vključevanja.

Datum izvedbe Trajanje

7. junij 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Delo s povzročitelji nasilja 

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva in zdravstva. 

Izvajalka
Katja ZABUKOVEC KERIN, Društvo za nenasilno komunikacijo 

Vsebina
V različnih vsebinskih sklopih seminarja bo predavateljica najprej predstavila pogos-
to ozadje nasilnega vedenja uporabnikov ali uporabnic, spregovorila bo o dejavni-
kih tveganja za pojav nasilja v okolju in v komunikaciji, predstavila nujne ukrepe za 
preprečevanja nasilja v okoljih, kjer delamo z ljudmi v stiski in deeskalacijske tehnike, 
ki so nam lahko v veliko pomoč. Pri tem bo izhajala iz dolgoletnih izkušenj pri delu s 
povzročitelji in povzročiteljicami nasilja in predstavila primere dobre prakse.

Datum izvedbe Trajanje

14. junij 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Kako umiriti sebe, da bolje sodelujemo z 
drugimi (delavnica čuječnosti)

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva in 
vsem ostalim, ki si želijo spoznati tehnik čuječnosti. 

Izvajalka
Tatjana ZIDAR GALE, Retorika in šola asertivnega komuniciranja 

Vsebina
Verjetno ste se že kdaj spraševali, zakaj se v nekaterih situacijah - ali pa potem, ko 
minejo - počutite tako brez energije, utrujeni, morda celo naveličani ... Kaj se takrat 
dogaja v vas? Kakšne so vaše misli, čustva, občutki? Kaj po navadi takrat počnete? Po 
navadi hočemo težave reševati, morda se je lažje umakniti, nič reči, ali pa imamo ob-
čutek, da nam je čisto vseeno, kaj se dogaja; želimo imeti samo mir. V takih trenutkih 
se prav gotovo ne moremo prijetno ali ‘normalno’ počutiti; vse skupaj lahko postaja 
samo še slabše. Kaj nam bo pomagalo, da sami poskrbimo zase, za svoje počutje – po-
sledično tudi za svoje zdravje? Imamo krasne možnosti: čuječnost, t.i. samo-sočutje, 
polivagalno teorijo, ki je zelo uporabna v vsakdanjem življenju ...
Na seminarju bomo posebno pozornost namenili naslednjim temam: 

Kako zmanjšamo stres? Spoznali boste vzroke, zakaj se včasih počutimo znervirane, 
frustrirane, brez moči ali energije. Pogostokrat se zaradi tega manj primerno odzove-
mo, kar ustvari še dodatno napetost ali nemoč. Čuječnost – Metoda za zmanjševanje 
stresa ali notranje napetosti. Naučili se boste konkretnih vaj, kako se v neprijetnih 
situacijah ustavimo, se zavedamo sedanjega trenutka in opazujemo sebe – svoje diha-
nje, misli in čustva ter telesne občutke. Najpomembneje pa je, da se naučimo načinov, 
kako se na to odzovemo (sprejmemo in ne spreminjamo). Kdo sem in kaj me določa?  
Spoznali boste načine, kako prepoznati svoja omejujoča prepričanja in njihov vpliv na 
vaše misli in čustva ter vaše vedenje, kar povzroči notranjo napetost in stisko. Regula-
cija svojega notranjega stanja, da lahko izberem pravi odziv. Spoznali boste pristope, 
kako sami lahko »naučite« svoje telo, da se umiri, sprosti, da se boste bolje počutili; 
še posebej pred, med in po neprijetnih situacijah.

Datum izvedbe Trajanje

16. junij 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Avgust 

DOGODEK
1 PO
2 TO
3 SR
4 ČE
5 PE
6 SO
7 NE
8 PO
9 TO
10 SR
11 ČE
12 PE
13 SO
14 NE
15 PO MARIJINO VNEBOVZETJE 
16 TO
17 SR
18 ČE
19 PE
20 SO
21 NE
22 PO
23 TO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
24 SR PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
25 ČE
26 PE
27 SO
28 NE
29 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
30 TO
31 SR
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Priprava na strokovni izpit s področja 
socialnega varstva

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, 
ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na 
tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo 
dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Izvajalci
Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Valerija LEKIĆ POLJŠAK (Dom 
starejših občanov Črnomelj), dr. Barbara GRINTAL (GeRI, Domžale), dr. Metka NOVAK (CUDV Dra-
ga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, 
enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI 
(Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki. 

Vsebina
Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato 
ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih orga-
nizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja 
zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji 
so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili 
številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna 
in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem 
varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev in-
stitucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazen-
sko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev za-
konske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. Udeležence bomo seznanili 
tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, 
z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru semi-
narja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, 
ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri 
izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega 
izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobi-
li veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter 
osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel 
tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo pre-
jeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

Datum izvedbe Trajanje

23., 24. in 29. avgust 2022 21 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka
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September 

DOGODEK
1 ČE
2 PE
3 SO
4 NE
5 PO
6 TO TRAVMA IN ZASVOJENOSTI – SODOBNA SPOZNANJA
7 SR
8 ČE
9 PE

10 SO
11 NE
12 PO
13 TO ASERTIVNO KOMUNICIRANJE 
14 SR
15 ČE
16 PE
17 SO
18 NE
19 PO
20 TO
21 SR
22 ČE XXVIII. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
23 PE XXVIII. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
24 SO
25 NE
26 PO
27 TO
28 SR
29 ČE
30 PE
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Travma in zasvojenosti – sodobna spoznanja

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva in zdravstva ter 
vsem zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujejo z uporabniki, ki imajo težave z 
zasvojenostjo oz. se soočajo s travmo in njenimi posledicami. 

Izvajalec
Peter TOPIĆ, Inštitut za zasvojenosti in travme 

Vsebina
Pri zasvojenih, ki imajo travmatične izkušnje zlorabe, je razreševanje travme verjetno 
najpomembnejši dejavnik uspešnega terapevtskega procesa in pomoči. Travma se ne 
pozdravi sama. Travmatične izkušnje si zapomnijo tako naši možgani kot naše telo. 
Ne gre le za dogodek, ampak tudi za biološki proces, ki se dogaja v naših možganih 
in našem telesu. Pogosto se posledice odražajo v obliki kronične bolečine ali utruje-
nosti in težav, kot so migrena, astma, fibromialgija in težje oblike predmenstrualnega 
sindroma. Za zasvojenega z nerazrešeno travmo to lahko pomeni, da v stresnih oko-
liščinah primitivnejši deli možganov prevzamejo nadzor nad dogajanjem v možganih 
ter posledično v njegovem doživljanju in vedenju. Posledica je lahko ponoven zdrs v 
zasvojenost ali celo ponovitev bolezni. Zato je uspeh terapevtskega procesa odvisen 
tudi od tega, koliko nam uspe zmanjšati stres.

Datum izvedbe Trajanje

6. september 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Asertivno komuniciranje (Kako postati odličen 
poslušalec, ki je empatičen, a hkrati zna voditi 
dialog objektivno in upoštevati dejstva?) 

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva idr. 

Izvajalka
Tatjana ZIDAR GALE, Retorika in šola asertivnega komuniciranja 

Vsebina
Ko razmišljamo o komuniciranju, po navadi vemo, kakšni so temeljni pristopi oz. pra-
vila. Težava pa se pojavi, ko se znajdemo v neprijetnih situacijah z zahtevnimi upo-
rabniki, ki so morda razburjeni, vznemirjeni, šokirani, prizadeti, pretreseni … Kaj pa 
takrat? Kako jim pomagamo, da se pomirijo in se začnejo z nami pogovarjati, še po-
sebej, ko se z njimi znajdemo v konfliktni situaciji? V takih situacijah je še posebej 
pomembno upoštevati pravilo: opustiti obrambna vedenja in uporabiti neobrambno 
asertivno vedenje. Zaradi razmer, v katerih so se sogovorniki znašli, je treba upošte-
vati še dodatna pravila komuniciranja oz. se odzvati drugače.
Na seminarju bomo pozornost namenili naslednjim vsebinam: 

• Kako komuniciramo v neprijetnih situacijah; 

• Asertivno vedenje;

• Kako se asertivno odzivati, da bomo razumeli in pomirili druge; 

• Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas; 

• Kako asertivno voditi dialoge v težavnih situacijah. 

Datum izvedbe Trajanje

13. september 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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XXVIII. Dnevi Socialne zbornice Slovenije
Socialna zbornica Slovenije bo v okviru dvodnevnega strokovnega srečanja različnih 
akterjev na področju socialnega varstva, XXVIII. Dnevov Socialne zbornice Slovenije, v 
sodelovanju z različnimi izvajalci javnega, nevladnega in zasebnega sektorja pripravila 
aktualne vsebine za zaposlene na različnih področjih socialnega varstva. 
Nad izvedbo dogodka so se v zadnjih dveh letih zgrinjali številni oblaki dvoma, zaradi 
vse bolj zaostrenih epidemioloških in protikoronskih ukrepov. Iz dneva v dan se je 
pri organizaciji sejala negotovost, vendar smo kljub negotovim okoliščinam uspešno 
izpeljali strokovno srečanje. Upamo, da se bo v letu 2022 postopoma izboljševala epi-
demiološka slika in posledično rahljali vladni ukrepi, a ne glede na to verjamemo, da 
bomo tudi tokrat uspešno izvedli naš osrednji dogodek »Za ljudi«.
Tradicionalno srečanje skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci vsakokrat 
vabi k sooblikovanju strokovnih stališč, smernic in predlogov za nadaljnje delo in 
strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah za naslavljanje potreb najranljivejših 
članov družbe. Dvodnevni dogodek zbornica oblikuje s skupnimi prizadevanji stro-
kovnjakov in prakse socialnega varstva z namenom združitve znanja, informacij in 
izkušenj, da skrbno preučimo izpostavljene teme, poiščemo ustrezne odgovore in iz-
postavimo dosegljive cilje. 

Datum izvedbe Trajanje

22. in 23. september 2022 14 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

/ 1 točka
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Oktober 

DOGODEK
1 SO
2 NE
3 PO
4 TO SEMINAR ZA ZAPOSLENE NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN 

DRUŽINSKIH PREJEMKOV – 2. IZVEDBA 
5 SR
6 ČE KAKO OBVLADATI ČAS IN ORGANIZIRATI LASTNO DELO 
7 PE
8 SO
9 NE
10 PO
11 TO
12 SR
13 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: INTEGRATIVNA OBRAVNAVA 

UPORABNIC IN UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG – MODUL I. (str. 63, 64)
14 PE
15 SO
16 NE
17 PO
18 TO
19 SR
20 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: INTEGRATIVNA OBRAVNAVA 

UPORABNIC IN UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG – MODUL II. (str. 63, 64)
21 PE
22 SO
23 NE
24 PO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
25 TO PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
26 SR PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
27 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: INTEGRATIVNA OBRAVNAVA 

UPORABNIC IN UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG – MODUL III. (str. 63, 64)
28 PE
29 SO
30 NE
31 PO DAN REFORMACIJE 
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Seminar za zaposlene na področju 
starševskega varstva in družinskih prejemkov 
– 2. izvedba

Udeleženci
Seminar bomo v letu 2022 izvedli dvakrat, in sicer v marcu in oktobru. Namenjen je 
strokovnim delavcem na centrih za socialno delo, ki delajo na področju starševskega 
varstva in družinskih prejemkov. 

Izvajalki
Nataša JAMNIK in Urška TRTNIK, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti

Vsebina
Na seminarju bomo predstavili aktualne novosti s področja pravic iz zavarovanja 
za starševsko varstvo in družinskih prejemkov. Podrobneje bodo predstavljene pra-
vice, kjer je prišlo do novosti ter načrtovane spremembe pri posameznih pravicah. 
Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa. Del seminarja bo namenjen reševanju  
najpogostejših problemov in vprašanj, ki se pojavljajo pri delu centrov za socialno 
delo.

Datum izvedbe Trajanje

4. oktober 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Kako obvladati čas in organizirati lastno delo

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva in pravosodja.

Izvajalka
Mag. Franka BERTONCELJ, univ. dipl. psih., EGOFORMA

Vsebina
Danes je večina ljudi pod časovnim pritiskom, kot da se čas hitreje vrti, zahteve so 
vedno večje, dela je vse več, mi pa imamo samo dve roki. Smo preobremenjeni, v 
stalni naglici, skačemo iz ene naloge na drugo in se sprašujemo kdo gospodari z 
našim časom? Cilj izobraževalnega programa je razvijanje veščin organiziranja dela, 
upravljanja s sabo v času, prepoznavanja lastnih ovir za bolj učinkovito delo, razlogov 
za odlašanje ter učenje tehnik za boljšo izrabo časa v poslovnem in privatnem živ-
ljenju. Na delavnici si bomo ogledali kje po nepotrebnem izgubljamo svoj čas, kako 
prioritezirati svoje delo, kateri »notranji priganjalci« nam povzročajo stres in spoznali 
30 načinov kako imeti več časa.

Datum izvedbe Trajanje

6. oktober 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Priprava na strokovni izpit s področja 
socialnega varstva

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, 
ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na 
tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo 
dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Izvajalci
Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Valerija LEKIĆ POLJŠAK (Dom 
starejših občanov Črnomelj), dr. Barbara GRINTAL (GeRI, Domžale), dr. Metka NOVAK (CUDV Dra-
ga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, 
enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI 
(Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki. 

Vsebina
Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato 
ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih orga-
nizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja 
zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji 
so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili 
številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna 
in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem 
varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev in-
stitucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazen-
sko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev za-
konske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. Udeležence bomo seznanili 
tudi s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, 
z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja. V okviru semi-
narja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, 
ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri 
izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega 
izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobi-
li veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter 
osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel 
tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo pre-
jeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

Datum izvedbe Trajanje

24., 25. in 26. oktober 2022 21 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka
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November 

DOGODEK
1 TO DAN SPOMINA NA MRTVE 
2 SR
3 ČE
4 PE
5 SO
6 NE
7 PO
8 TO TIMSKO DELO 
9 SR
10 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: INTEGRATIVNA OBRAVNAVA 

UPORABNIC IN UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG – MODUL IV. (str. 63, 64)
11 PE
12 SO
13 NE
14 PO
15 TO
16 SR
17 ČE MODULARNI PROGRAM USPOSABLJANJA: INTEGRATIVNA OBRAVNAVA 

UPORABNIC IN UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG – MODUL V. (str. 63, 64)
18 PE
19 SO
20 NE
21 PO
22 TO METODE DELA Z OSEBAMI Z RAZLIČNIMI MOTNJAMI 
23 SR
24 ČE PREPOZNAVANJE, PREPREČEVANJE IN OKREVANJE PO IZGORELOSTI 
25 PE
26 SO
27 NE
28 PO
29 TO
30 SR
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Timsko delo

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja in širše. 

Izvajalka
Neli PAVLIN BORIĆ, univ. dipl. pol., SDI trenerka in moderatorka, NLP praktik, Power 
Trainer, Tretji prostor 

Vsebina
Osrednji namen delavnice je spoznavanje in boljše razumevanje timskega dela.  
Teme delavnice: Ključne kompetence timskega dela – komunikacija, odgovornost, pro-
aktivnost, odkritost, jasnost, empatija, aktivno poslušanje, sodelovanje. Vloge članov 
tima – prepoznavanje različnih vlog, ki jih imamo v timu in jih opravljamo vsakodnevno.  
Vsak uspešen tim ima odgovor na 6 ključnih vprašanj:
ZAKAJ smo tu? Orientacija. Kaj je namen in smisel tima in namen in smisel vsakega 
posameznika v tem timu. Pomen timske identitete. Povezovanje članov tima v kohe-
rentno celoto. KDO smo v našem timu? Zaupanje. Pomen vzajemnega spoštovanja 
med člani tima in pozitiven pogled drug na drugega, sprejemanje različnosti. Odprtost 
in odkritost, dopuščanje in izkazovanje ranljivosti. Zanesljivost med člani tima. KAJ 
delamo? Cilji. Člani ekipe morajo imeti enako predstavo o tem, kaj poskušajo doseči 
skupaj. Jasni, integrirani cilji. Jasni rezultati, merila uspeha. Skupna vizija. Prepričanja 
in vrednote članov tima. KAKO delamo? Zaveza. Jasne vloge, odgovornosti, prioritete, 
sprejemanje odločitev, procesi. Jasnost. Disciplinirano izvajanje. ZAKAJ nadaljevati? 
Priznanja, ustrezno prepoznavanje in dajanje priznanja članom ekipe in njihovemu 
delu. KAJ nam lahko prepreči učinkovito delo? Disfunkcionalnosti v timu so konstanta, 
pomembno je, da jih znamo prepoznati in ustrezno nasloviti. 
Teme bomo na delavnici povezali z vajami izkustvenega učenja in aktivno udeležbo 
vsakega posameznika, z namenom, da udeleženci dobijo lastno izkušnjo

Datum izvedbe Trajanje

8. november 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Metode dela z osebami z različnimi motnjami

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem zaposlenim v varstveno 
delovnih centrih, posebnih zavodih idr. zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo z 
osebami z različnimi motnjami. 

Izvajalka
Damjana ŠMID, prof. soc. ped., delovna terapevtka, svetovalka, terapevtka, NLP prak-
tik, Izobraževanje in svetovanje Damjana Dagarin Šmid, s.p. 

Vsebina
Uporabniki s posebnimi potrebami, ki so nameščeni v zavodih, stanovanjskih sku-
pinah ali drugje, uporabniki, ki se vključujejo v varstveno delovne centre in ostale 
invalidske organizacije poleg svojih posebnih potreb, pogosto izražajo tudi vedenjske 
in čustvene težave ali motnje. Te so lahko posledica njihovih primarnih bolezni ali pa 
nastanejo zaradi okoliščin, vzgojnih metod, na katere kot otroci in mladostniki niso 
imeli vpliva. Zaposleni v omenjenih zavodih, varstveno delovnih centrih ipd. se tako 
srečujejo s posledicami metod, bolezni ali osebnostnih struktur, ki se kažejo kot ver-
balno, neverbalno nasilje, psihično nasilje, čustveno izsiljevanje (pogosto med upo-
rabniki in svojci). Udeleženci se bodo na seminarju seznanili z znaki, vzroki in sprožilci 
vedenjskih in čustvenih težav. Poudarek izobraževanja pa je v iskanju učinkovitih reši-
tev pri delu z uporabniki, ki imajo tovrstne težave.

Datum izvedbe Trajanje

22. november 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Prepoznavanje, preprečevanje in  
okrevanje po izgorelosti 

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem na področju socialnega 
varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja in širše. 

Izvajalka
Dr. Milena LIPOVŠEK, integrativna psihoterapevtka 

Vsebina
V psihoterapevtsko praksi opažamo večanje števila oseb z znaki izgorelosti. So v sta-
nju telesne, mentalne in čustvene izčrpanosti. Vsekakor je to znak, ki opozarja, da se 
je potrebno ustaviti in spremeniti življenjske vzorce, ki uničujejo. Izgorevanje lahko 
povzročijo zunanji dejavniki, kot so neustrezne delovne okoliščine, prevelik obseg de-
lovnih nalog, pritiski različnih vrst in preobremenjenost z obveznostmi doma. Vendar 
je največji dejavnik tveganja za razvoj izgorelosti človek sam. Tisti, ki imajo notranji 
delovni model takšen, da se ne znajo ustaviti, se spočiti, si vzeti prosto in reči, da 
so utrujeni. Izgorelost največkrat doleti najbolj zagnane, delovne in uspešne ljudi, ki 
sebe vrednotijo glede na svoje (delovne) dosežke. Prepričani so tudi, da jih okolica 
ceni zaradi njihovega dela in uspehov. V psihoterapevtski praksi se pogosto izkaže, 
da je pojav izgorelosti močno povezan z neustreznim odnosom do sebe in drugih, kar 
govori o tem, da je izgorelost močno povezana tudi, ali predvsem z odnosno temati-
ko. Izgorelost ne nastane čez noč. V interaktivni delavnici bomo spoznavali, kako se 
izgorelost razvija in nase opozarja s simptomi, ki jih je potrebno resno obravnavati. 
Ozavestili bomo tvegana vedenja in se pogovorili o pridruženih težavah, kot so pa-
nični napadi, tesnoba, depresija, fibromialgija, anksioznost, ter o tem, kako si lahko 
pomagamo. Prepoznavali bomo temelje za drugačno delo s seboj.
 

Datum izvedbe Trajanje

24. november 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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December 

DOGODEK
1 ČE DEMENCA – VEČ KOT LE MOTNJA SPOMINA: RAZUMEVANJE VEDENJA IN 

ČUSTEV 
2 PE
3 SO
4 NE
5 PO
6 TO SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE VEŠČINE ZA UPORABNIKE IN 

PREJEMNIKE RAZLIČNIH STORITEV 
7 SR
8 ČE UM VODJE 21. STOLETJA
9 PE

10 SO
11 NE
12 PO
13 TO
14 SR
15 ČE
16 PE
17 SO
18 NE
19 PO
20 TO
21 SR
22 ČE
23 PE
24 SO
25 NE BOŽIČ 
26 PO DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
27 TO
28 SR
29 ČE
30 PE
31 SO
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Demenca – več kot le motnja spomina: 
razumevanje vedenja in čustev 

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim v domovih za starejše in ostalim, ki se srečujejo z 
osebami z demenco.

Izvajalka
Asist. dr. Polona RUS PRELOG, dr. med., spec. psih., Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljubljana. 

Vsebina 
Usposabljanje bo osredotočeno na globalni vpliv na osebe z diagnozo demence. Pred-
stavljena bodo osnovna dejstva o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah ter vpliv 
kognitivnih izgub v celotnem spektru procesa bolezni. Srečanje bo zajemalo pomen 
obravnavanja čustev pri komuniciranju z zmedenostjo ter uvod v razumevanje in raz-
lago vedenja ljudi z demenco. Predstavljene bodo osnove zgodnje diagnostike ter 
vloga terapije in podpore v celotnem kontinuumu oskrbe. Cilj delavnice je izboljšanje 
razumevanja udeležencev o tem, kaj pomeni živeti z diagnozo demence, poudariti 
vpliv usmerjenega izobraževanja oz. usposobljenosti za skrb za ljudi z demenco, na 
zgodnjo diagnozo ter sposobnost bolnikov, da se sčasoma prilagodijo izgubam, ter 
razširiti pogled udeležencev na ustrezen pristop pri obravnavi tako bolnikov kot nji-
hovih družin.

Datum izvedbe Trajanje

1. december 202 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke
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Svetovalne in motivacijske veščine za 
uporabnike in prejemnike različnih storitev 

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva. 

Izvajalki
Dr. Vesna MEJAK, univ. dipl. soc. del., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Cen-
ter za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, 
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnosti od pre-
povedanih drog

Vsebina
Motivacijske in svetovalne tehnike ponujajo strokovnim delavcem okvir za sodelo-
valni proces za uporabnike storitev znotraj socialnega varstva, šolstva, pravosodja, 
policije. Gre za usmerjene pristope za obravnavo problema in sodelovalni proces med 
uporabnikom in strokovnim delavcem. Poudarek modula bo na učenju metod in teh-
nik iz motivacijskega intervjuja, ki je lahko krajša ali dolgoročna metoda, uporabna v 
različnih kontekstih, pri različnih težavah posameznika. Temelji na usmerjanju osebe, 
da sama poišče motivacijo za spremembo in rešitev, ki se ji zdi sprejemljiva. V rešitev 
usmerjen pristop pa je tehnika oziroma veščina, ki predstavlja drugačno paradigmo v 
načinu reševanja zasebnih in profesionalnih problemov. Izhaja iz tega, da ni potrebno 
temeljito raziskovanje problema, da pridemo do rešitve. Ekspertni položaj ima klient 
oziroma tisti, ki pomoč potrebuje, gre za preoblikovanje odnosa med uporabnikom in 
strokovnim delavcem.

Datumi izvedbe Trajanje

6. december 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke



54

 

Um vodje 21. stoletja

Udeleženci
Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva in 
pravosodja, ki opravljajo funkcije vodij oz. jih tema vodenja zanima. 

Izvajalec
Rok ČOŽ, svetovalec za osebno in poslovno rast, coach, predavatelj 

Vsebina modulov
V medijih opažamo velike tehnološke preskoke na področju računalništva, avtomo-
bilizma in energetike, ter trendom brez težav sledimo. Pri vodenju je v zadnjih nekaj 
letih prav tako prišlo do zelo velikih sprememb, ki pa navzven niso tako zelo vidne, 
saj se večinoma dogajajo v podjetjih za zaprtimi vrati. Na seminarju in delavnici se 
bomo seznanili z “umom vodje 21. stoletja”, ki inspirira svojo ekipo s poglobljenim 
razumevanjem človeške narave in poznavanjem najnovejših vodstvenih prijemov, kot 
sta agilno vodenje in SCRUM. Seminar bo vključeval tudi metodologijo ustvarjanja 
kreativnega in produktivnega delovnega okolja.

Datumi izvedbe Trajanje

8. december 2022 7 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

0,5 točke



54

 

 
II. del 

 
MODULARNA IZOBRAŽEVANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56

 

Program Izzivi pri upravljanju in izvajanju  
osebne asistence

V letu 2022 izvajamo modularno izobraževanje in usposabljanje za področje osebne 
asistence. Gre za sklop 4. modulov, ki obravnavajo raznolike teme, povezane z izvaja-
njem osebne asistence. Izvedba usposabljanja je načrtovana modularno, kar pomeni, 
da se udeleženci lahko udeležite posameznega modula ali pa celotnega modularnega 
usposabljanja. Na izobraževanjih se boste udeleženci seznanili z novostmi, ki jih pri-
naša sprememba Zakona o osebni asistenci, veščin za delo z upravičencem do osebne 
asistence in njihovimi svojci ter načinov reševanja konfliktov, ki se lahko pojavijo pri 
delu z uporabniki. 

Udeleženci
Seminar je namenjen izvajalcem osebne asistence, osebnim asistentom in vsem osta-
lim, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z oviro oz. jih področje zanima.

Izvajalki
Katrin MODIC, sodelavka Društva YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa; Elena 
PEČARIČ, predsednica in strokovna vodja YHD – Društva za teorijo in kulturo hendi-
kepa.

Vsebina modulov
1. MODUL:

• Kaj je namen ZOA in kaj obsega sprememba zakona;

• Kdo je uporabnik osebne asistence (ali so pri izvajanju osebne asistence 
pomembne vrsta invalidnosti in bolezni, ki jih ima uporabnik).

2. MODUL:

• Kako in kdaj uporabniku postaviti meje; 

• Kako ravnati na odpor uporabnikov; 

• Kakšen odnos med uporabnikom in osebnim asistentom ter uporabnikom in 
izvajalcem osebne asistence uporabniku omogoča neodvisno življenje.

3. MODUL:

• Kdo in kako motivira uporabnika, da je aktiven in se vključuje v različne 
dejavnosti (ali sta asistent in izvajalec osebne asistence odgovorna, da 
motivirata uporabnika in njegove svojce o osebni asistenci); 

• Kako izobraževati uporabnike in njihove svojce o osebni asistenci.
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4. MODUL:

• Kaj so vzroki za konflikte med uporabnikom in osebnim asistentom, kako jih 
preprečujemo in razrešujemo

• Izvajanje osebne asistence pri uporabnikih, ki živijo z drugimi družinskimi 
člani in ohranjanje njihove zasebnosti

Obseg programa 
4 moduli (vsak modul obsega 5 pedagoških ur)

Datumi izvedbe Trajanje

24. februar 2022 
24. marec 2022 
21. april 2022 
19. maj 2022

25 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

2 točki
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Program Stiki pod nadzorom
Modularno usposabljanje na temo »Stiki pod nadzorom« obsega 3 module, skozi ka-
tere bodo udeleženci lahko spoznali 3 različne vidike izvajanja stikov pod nadzorom 
tj. vidik socialne inšpekcije, psihološki vidik in socialni vidik. Usposabljanje omogoča 
udeležbo na posameznem modulu ali na modularnem usposabljanju, kot zaključeni 
celoti.

Udeleženci
Seminar je namenjen strokovnim delavcem, zaposlenim na centrih za socialno delo. 

Izvajalci
Peter STEFANOSKI, univ. dipl. soc. del., direktor Socialne inšpekcije (MDDSZ); mag. Me-
toda MAJ, univ. dipl. psih., specialistka psihološkega svetovanja; Anita BREGAR, univ. 
dipl. soc. del., pomočnica direktorice, Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice.

Vsebina modulov
1. MODUL
Stiki pod nadzorom v luči socialne inšpekcije
Družinski zakonik med drugim določa, da lahko sodišče (samo) z začasno odredbo od-
loči o stikih pod nadzorom, če je »verjetno« izkazano, da je otrok ogrožen. V modulu 
bomo spregovorili o zakonskih in strokovnih zahtevah za pripravo predloga za tovr-
stno odločitev sodišča ter o zakonskih in strokovnih zahtevah pri pripravi in izvajanju 
stikov pod nadzorom. 
2. MODUL
Psihološka delavnica

• Razlogi za zavračanje stikov in čustveno ozadje – zakaj stike zavrača 
rezidenčni starš in zakaj otrok; 

• Dejavniki, ki vplivajo na otrokovo doživljanje stikov pod nadzorom;

• Tehtanje koristi in škode, razlogi za prekinitev stikov; 

• Pogovori z otrokom o stikih, otrokovo mnenje; 

• Pomen svetovalne in terapevtske pomoči staršem in otroku v postopku 
urejanja stikov;

• Ločitveni in rejniški primeri.  
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3. MODUL
Obravnava različnih problemskih situacij iz prakse in postopanja strokovnega delavca

• Pisanje poročil; 

• Priprava na stik; 

• Zapisovanje nadzorovanega stika; 

• Prekinitev stika – odločitev in postopanje;

• Ravnanje strokovnega delavca ob otroku, ki stik odklanja;

• Visoko konfliktne razveze; 

• Problemska situacija, ki jo izpostavijo udeleženci.

Obseg programa
3 moduli (vsak modul obsega 5 pedagoških ur)

Datumi izvedbe Trajanje

12. maj 2022 
26. maj 2022 
9. junij 2022

15 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h organizacij v času hitrih sprememb
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Program Mediacija – Učinkovite tehnike za 
preprečevanje in reševanje konfliktov ter 
osebno rast v komunikaciji

Vsi, ki se pri svojem strokovnem delu srečujemo z uporabniki, smo pogosto priča ne-
soglasjem, konfliktom, tudi sporom. Uporabnikom skušamo pomagati, da bi razrešili 
konflikt ter da bi izboljšali odnos z osebo, ki ga je spor poslabšal. Ali ne bi bilo čudo-
vito, da bi poznali in tako uporabljali zares učinkovite tehnike komuniciranja, prepre-
čevanja in reševanja konfliktov? Udeleženci tridnevnega praktičnega usposabljanja 
boste osvojili temeljne tehnike in veščine za preprečevanje in reševanje konfliktnih 
situacij. Pomembno je, KAJ povemo, še bolj pomembno v komunikaciji je to, KAKO to 
povemo. Neizogibno je, da znamo DOBRO POSLUŠATI in SLIŠATI sogovornika, ter RAZU-
METI njegov vidik – tudi, če se z njim ne strinjamo. Katere BESEDE bomo uporabili, bo 
v veliki meri odločalo o tem, kako se bo sogovornik POČUTIL; glede na to pa bo izbral 
vedenja in ravnanja do nas. Tudi, če imamo občutek, da nas je drugi (neupravičeno) 
napadel, lahko komunikacijo UMIRIMO in zapeljemo v konstruktivne vode. Mnogi se 
ne zavedajo, toda ZNATI postavljati VPRAŠANJA pomeni VODITI in USMERJATI komuni-
kacijo. Ko se ZAPLETE in ne najdemo načina, kako konstruktivno reševati zadevo, je 
odločilnega pomena, ali poznamo TEHNIKE ZA UPRAVLJANJE ZASTOJEV v komunikaciji. 
Orodja, ki se jih boste naučili na praktičnih prikazih in izvedbah ter intenzivnih vajah, 
boste lahko takoj aplicirali v svojo vsakodnevno prakso in jih uporabljali v primerih, s 
katerimi se srečujete pri svojem strokovnem delu. In, kar je pomembno vedeti: VSEH 
tehnik in orodij se lahko naučimo. Cilji usposabljanja so spoznati osnovni okvir me-
diacije, osvojiti tehnike preprečevanja in razreševanja konfliktov, naučiti se vodenja 
neformalnega procesa mediacije (ali razgovora) ter se usposobiti za upravljanje kon-
fliktov s pomočjo temeljnih mediacijskih tehnik v okviru svojega strokovnega dela. 
Usposabljanje se bo izvajalo v živo ali preko spleta s pomočjo aplikacije Zoom.

Udeleženci
Usposabljanje je namenjeno vodjem zavodov ter strokovnim delavcem in sodelavcem 
v socialnem varstvu. 

Izvajalka
dr. Tanja Pia METELKO, trenerka komunikacijskih veščin in mediacije, mediatorka, 
NLP Master Coach, Inštitut za mediacijo Concordia 
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Vsebina modulov
1. MODUL:
Učinkovite komunikacijske veščine

• Aktivno/zavestno poslušanje;

• Povzemanje/parafraziranje sogovornika;

• Neverbalna komunikacija; 

• Preokvirjanje »težkih sporočil«

• Zaznavni kanali in kako jih prilagoditi sogovorniku;

• JAZ sporočila – izhajajmo iz sebe;

• Uporaba jezika;

• Meta model jezika: brisanje – posploševanje – popačenje.
2. MODUL:
Tehnike postavljanja dobrih vprašanj

• Umetnost postavljanja dobrih in učinkovitih vprašanj;

• Informativna/raziskovalna vprašanja;

• Odprta vprašanja; 

• Zaprta vprašanja; 

• Hipotetična vprašanja; 

• »KAJ« vprašanja; 

• »ZAKAJ« vprašanja;

• Vprašanja za razčiščevanje;

• Strateška vprašanja; 

• Povezovalna vprašanja; 

• Reflektivna vprašanja; 

• Relacijska vprašanja – vprašanja izbire;

• Vprašanja za fokusiranje; 

• Krožna vprašanja; 

• Vprašanja za rahljanje stališč; 

• Vprašanja za preverjanje odgovora. 
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3. MODUL:
Tehnike za iskanje konstruktivnih rešitev in upravljanje zastojev

• Fokusiranje udeležencev na prihodnost; 

• Fokusiranje udeležencev na bistveno; 

• Prehod s stališč na pomembno – potrebe in vrednote; 

• Lupljenje čebule – iskanje bistvenega; 

• Druga možnost – nova alternativa; 

• Dilts'ova piramida – 6 nivojev razreševanja konflikta. 
4. MODUL:
Proces mediacije ali potek razgovora

• Prva – Uvodna faza mediacije;

• Druga – Raziskovalna faza mediacije ali razgovora; 

• Tretja – Faza razreševanja v mediaciji ali razgovoru;

• Četrta – Zaključna faza mediacije ali razgovora. 

Obseg programa
5 modulov  
(prva dva 2 modula obsegata 8 pedagoških ur, 2 dva modula pa 4 pedagoške ure)

Datumi izvedbe Trajanje

10. februar 2022 
15. februar 2022 
17. februar 2022

24 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

1 točka

ogram Vodenje socialnovarstvenih 
o Program Integrativna obravnava  
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Program Integrativna obravnava uporabnic in 
uporabnikov prepovedanih drog
Odvisnost od prepovedanih drog predstavlja kompleksni zdravstveni in socialni pro-
blem, ki zahteva multidisciplinarno obravnavo, zato je pomembno, da uporabnikom 
drog nudimo pristope pomoči, ki po eni strani zmanjšuje škodo po drugi strani pa 
jim omogoča tudi pot k abstinenci in okrevanju. Uporaba drog je povezana s kom-
pleksnimi intersekcijskimi dejavniki tveganja na različnih ravneh – družbeni, socialni, 
strokovni ter medosebni in individualni ravni posameznice in posameznika in njihovih 
družin. Škoda, ki jo prinaša kompleksnost odvisnosti, in njene posledice vplivajo na 
vse vidike življenja. Uporabniki drog so ene izmed najbolj stigmatiziranih skupin, in 
prav stigma predstavlja največjo oviro pri iskanju in dostopu do pomoči. Udeleženci 
modula bodo spoznavali značilnosti te skupine, dejavnike tveganja, ter različne tehni-
ke in metode dela z uporabniki drog.

Udeleženci
Usposabljanje je namenjeno strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z upo-
rabniki, ki imajo težave z uživanjem prepovedanih drog, ter njihovimi družinami in 
delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva, policije…

Izvajalki
mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, univ. dipl. soc. del., Univerzitetna psihiatrična klinika 
v Ljubljani, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog; dr. Vesna MEJAK, 
univ. dipl. soc. del., Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani, Center za zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog.

Vsebina modulov
1. MODUL:

• Kaj je odvisnost?;

• Faze odvisnosti;

• Dejavniki tveganja;

• Družina in odvisnost. 
2. MODUL:

• Razlike med spoloma;

• Nove droge; 

• Pridružene težave v duševnem zdravju in uporaba drog; 

• Posledice uživanja drog.
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3. MODUL:

• Motivacijski intervju in uporaba drog;

• Preventiva recidiva.
4. MODUL:

• Travma in droge; 

• Nosečnost in droge; 

• Gender skupina.
5. MODUL

• Starši uporabniki drog;

• Ocena tveganja. 

Obseg programa
5 modulov (vsak modul obsega 8 pedagoških ur)

 

Datumi izvedbe Trajanje

13. oktober 2022 
20. oktober 2022 
27. oktober 2022 
10. november 2022 
17. november 2022

40 pedagoških ur

Kraj izvedbe Točke

Izobraževalni center  
Socialne zbornice Slovenije

2 točki
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III. del 

 
IZOBRAŽEVANJA PO MERI 

NAROČNIKA 
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Izobraževanja po meri naročnika

Si želite pridobiti aktualna strokovna znanja, ki vam bodo omogočila posodobiti ve-
ščine za krepitev razvojnega duha organizacije, spodbujanje motivacije in odkrivanje 
talentov zaposlenih?
Ekipa izobraževalnega centra na Socialni zbornici Slovenije se že vrsto let aktivno 
predstavlja v vlogi spremljevalca pri usposabljanju strokovnih delavcev in drugih slu-
šateljev številnih organizacij, služb in podjetij na področju socialnega varstva. Zato 
vam ponujamo strokovno podporo pri pripravi ciljno usmerjenega načrta izobraževa-
nja, prilagojenega potrebam in dejavnostim vaše organizacije. 
Pot za pripravo programov izobraževanja in usposabljanja vselej predstavljajo želje 
udeležencev. Ravno tako tudi področja vseživljenjskega učenja, ki so v času hitrega 
napredka in uvajanja sprememb bistvena prednost za učinkovitejšo izpolnjevanje ci-
ljev organizacije. 
Prednost Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije je fleksibilnost, saj po 
meri naročnika prilagodimo vsebine, ki so pomembne za uresničevanje ciljev posa-
mezne organizacije. Pri izpeljavi organizacije individualno naravnanih seminarjev in 
delavnic pa smo visoko strokovni. Usposabljanja lahko izvajamo tudi na želeni lokaciji 
naročnika. 
Za podrobne informacije o izobraževanjih se lahko obrnete na izobraževalni center 
Socialne zbornice Slovenije, in sicer na tel. 01 292 73 17 ali na e-naslov: ic@szslo.si



66

 

Veselimo se skupnega druženja in vedite

HOMO DOCTUS IN SE SEMPER
DIVITAS HABET

Učen človek je vedno bogat
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Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 (0)1 292 73 10, faks: +386 (0)1 292 73 11

e-pošta: info@szslo.si, spletna stran: www.szslo.si

25 let 
Z

a
 lju

d
i!

 

25 let
Za ljudi!

»Socialna zbornica Slovenije je utrdila svoje 
mesto na socialno varstvenem področju, ne 
le z nalogami, ki jih je v teh letih prevzemala 
in izvajala v imenu države, je tudi nepogrešljiv 
strokovni dejavnik na področju socialnega 
varstva, izvršuje svojo zakonsko obveznost, za 
mnoge je ogledalo socialne države.«

Zora Tomič

KATALOG PROGRAMOV 
USPOSABLJANJ ZA LETO 2022




